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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi dan tidak menerima 

makanan tambahan lainnya selama enam bulan pertama kelahiran dan 

dilanjutkan sampai usia dua tahun. ASI eksklusif yang diberikan pada 6 bulan 

pertama dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi (Ojong, 

2015).  

       ASI eksklusif yaitu air susu ibu yang diberikan kepada bayi sampai 6 

bulan tanpa ditambahkan dengan makanan lain seperti susu formula, jeruk, 

madu, air teh, air putih, pisang, bubur susu, biskuit, dan lainnya. Bayi yang 

diberikan ASI eksklusif dapat terhindar dari berbagai penyakit. Bayi yang sakit 

diberikan ASI secara eksklusif dapat mempercepat proses penyembuhan. ASI 

juga dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan. 

Bayi yang tidak diberikan ASI secara eksklusif mempunyai IQ (Intellectual 

Quotient) yang lebih rendah, dibandingkan dengan bayi yang diberikan ASI 

secara eksklusif. Hal ini dikarenakan didalam ASI terdapat berbagai macam 

nutrisi yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan otak yaitu berupa taurin, 

laktosa, DHA, AA, Omega 3 dan Omega 6 (Kristiyanasari, 2011). 

       Profil data kesehatan Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan 

pemberian ASI eksklusif sebesar 52,3% yang berarti hasil tersebut masih 

dibawah target nasional yaitu sebesar 80%. Hasil capaian pemberian ASI 

eksklusif masih rendah karena kesadaran masyarakat dalam mendorong 

peningkatan pemberian ASI eksklusif masih relatif rendah (Kemenkes RI, 
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2015). Hasil penelitian Februhartanty (2008) menyatakan bahwa kegagalan 

dalam pemberian ASI eksklusif karena tingkat pengetahuan ibu yang rendah 

dan rendahnya pengetahuan ibu salah satu penyebabnya kurangnya 

informasi dari petugas kesehatan mengenai pentingnya pemberian ASI 

eksklusif dan ibu yang sudah mengetahui pentingnya ASI eksklusif tetapi tidak 

diterapkan sehingga ibu tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada 

bayinya.  

      Pengetahuan ini berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif. Ibu yang 

mempunyai pengetahuan baik, maka ibu memberian ASI secara eksklusif 

kepada bayinya dan sebaliknya pengetahuan ibu yang kurang dapat 

dipengaruhi oleh promosi atau iklan produk susu formula yang berpengaruh 

kepada ibu sehingga ibu lebih tertarik untuk membeli susu formula 

dibandingkan memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Selain itu, 

Roesli (2004) menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor 

eksternal yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan ASI 

eksklusif. Adanya dukungan keluarga terutama suami maka akan berdampak 

pada peningkatan rasa percaya diri atau motivasi dari ibu dalam menyusui. 

Motivasi seorang ibu sangat menentukan dalam pemberian ASI eksklusif 

selama 6 bulan. 

       Hasil penelitian Lestari (2012) menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan pengetahuan ibu dengan pemberian ASI secara eksklusif. Ibu 

dengan pengetahuan baik mengenai ASI eksklusif, maka akan memberikan 

ASI secara eksklusif kepada bayinya sementara ibu dengan pengetahuan 

rendah disebabkan karena dimana ibu telah memahami pentingnya ASI 

eksklusif akan tetapi tidak menerapkannya sehingga ibu tidak memberikan 
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ASI secara eksklusif kepada bayinya. Penyebab lainnya dari kegagalan 

pemberian ASI eksklusif yaitu pekerjaan seorang ibu. Ibu yang harus bekerja 

setelah cuti dari melahirkan menyebabkan ibu tidak dapat memberikan ASI 

secara eksklusif sehingga menggantinya dengan susu formula (Kementerian 

Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008). 

       Hasil penelitian Dahlan (2011) menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang signifikan status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Hal ini 

disebabkan karena ibu yang tidak bekerja akan dapat memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya sedangkan ibu yang bekerja tidak dapat 

memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya karena keterbatasan waktu 

ibu dalam menyusui. Ibu yang bekerja mengkibatkan produksi ASI akan 

berkurang dan bayi akan menolak ASI sehingga memilih susu formula. 

Penelitian Fentahun (2014) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

status pekerjaan dengan pemberian ASI secara eksklusif hal ini terjadi karena 

keterbatasan waktu cuti sehingga tidak memiliki waktu dalam memberikan ASI 

secara eksklusif pada bayinya. 

       Profil data kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 cakupan 

pemberian ASI eksklusif sebesar 56,1% sedangkan pada tahun 2016  

mengalami penurunan menjadi 42,7% sehingga masih berada di bawah target 

nasional yaitu sebesar 80%. Profil data kesehatan Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2015, cakupan pemberian ASI eksklusif yang terendah terdapat di 

beberapa kabupaten/kota diantaranya Pekalongan 42,91%, Banyumas 

50,43%, Kudus 13,09% dan Boyolali 52,63%. Capaian ASI eksklusif di 

Puskesmas Sambi I pada tahun 2016 sebesar 45,3% yang terdiri dari 9 Desa 

dengan cakupan pemberian ASI eksklusif yaitu Canden 44,1%, Jagoan 
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50,2%, Sambi 40,2%, Senting 46,0%, Demangan 45,3%, Tempursari 46,1%, 

Kepoh 45,2%, Glintang 46,3% dan Jatisari 45,0% sehingga dari uraian 

tersebut didapatkan cakupan ASI eksklusif yang terendah yaitu Desa Sambi.  

       Hasil survey pendahuluan di Desa Sambi pada bulan Maret tahun 2017 

menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif kepada bayi tergolong rendah 

yaitu 45%. hal ini disebabkan oleh ibu bekerja di pabrik sebesar 75%, status 

ekonomi sebesar 60% tergolong menengah ke bawah serta pendidikan ibu 

yang tamatan SD sebesar 25% dan tamatan SLTP sebesar 50%. Hasil 

tersebut didapatkan dari 20 responden. Berdasarkan uraian diatas maka 

peneliti tertarik meneliti tentang hubungan pengetahuan dan status pekerjaan 

ibu dengan pemberian ASI eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, 

Boyolali. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut “Apakah ada hubungan pengetahuan 

dan status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif di Desa Sambi, 

Kecamatan Sambi, Boyolali?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

       Mengetahui hubungan pengetahuan dan status pekerjaan ibu dengan 

pemberian ASI eksklusif di Desa Sambi Kecamatan Sambi, Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif di Desa Sambi, 

Kecamatan Sambi, Boyolali.  

b. Mendeskripsikan status pekerjaan ibu di Desa Sambi, Kecamatan 

Sambi, Boyolali. 

c. Mendeskripsikan pemberian ASI eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan 

Sambi, Boyolali. 

d. Menganalisis hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Boyolali. 

e. Menganalisis hubungan status pekerjaan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif di Desa Sambi, Kecamatan Sambi, Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat dalam pemberian ASI 

eksklusif yang berkaitan dengan pengetahuan dan status pekerjaan ibu 

2. Bagi Puskesmas 

       Sebagai bahan acuan kepada pihak puskesmas untuk lebih 

menggalakkan sosialisasi kepada ibu yang mempunyai bayi mengenai 

pentingnya pemberian ASI eksklusif. 

3. Bagi Peneliti Lain 

       Sebagai dasar ilmu yang diperoleh dalam pendidikan dan menambah 

wawasan serta pengalaman dalam melaksanakan penelitian. 


